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Vynález se týká zařízení k havarijnímu za-
bezpečení parního generátoru vytápěného te-
kutým kovem, zejména sodíkem. 

Havarijním stavem parního generátoru vy-
tápěným tekutým kovem a vyrábějícím vod-
ní páru se rozumí průnik vody, resp. vodní pá-
ry do tekutého kovu, např. tekutého sodíku. 
Proniklá voda reaguje s tekutým kovem, při-
čemž reakce je zpravidla doprovázena prud-
kým nárůstem tlaku a teploty v parním ge-
nerátoru, což může přinést katastrofální ná-
sledky. Prvním předpokladem k úspěšnému 
zvládnutí havarijního stavu, dříve než pře-
roste do stavu pro parní generátor neúnos-
ného, je zjistit průnik vocly či vodní páry ůo 
tekutého kovu, zejména sodíku. Druhým 
předpokladem je, učinit úspěšná opatření již 
v konstrukci parního generátoru, která ha-
varijní stavy v jejich následcích omezují na 
přijatelnou míru. Havarijním zabezpečením 
parního generátoru se rozumí jistý souhrn 
těchto opatření. 

Dosud známá zařízení k havarijnímu za-
bezpečení parních generátorů vytápěných 
tekutým kovem, zejména sodíkem, je prove-
deno tak, že v sodíkovém okruhu je zapoje-
na vyrovnávací nádrž, zčásti zaplněna teku-
tým kovem a zčásti zaplněna krycím plynem, 
ke které je na část zaplněnou krycím plynem 
připojeno přes průtržnou membránu odleh-

2 
čovací potrubí dále napojené na havarijní 
nádrže. V případě průniku vody či vodní pá-
ry do tekutého kovu, např. tekutého sodíku, 
zvýšený tlak vyvolaný reakcí obou látek po 

5 určité době protrhne průtržnou membránu, 
nebo ta je vnějším zásahem prostřižena a 
parní generátor se t lakově odlehčí. Současně 
se provádí vypouštění vocly z parního gene-
rátoru a výfuk páry. 

10 Jiné řešení havarijního zabezpečení so opí-
rá o vyrovnávací nádrž s průtržnou membrá-
nou na odlehčovacím potrubí, která je po-
dobně jako v předchozím případě napojena 
odlehčovacím potrubím na havarijní nádrže. 

i5 Navíc jsou na okruhu tekutého kovu umístě-
ny uzávěry potrubí, jeden na vstupním po-
trubí tekutého kovu do parního generátoru, 
a druhý na výstupním potrubí kovu z par-
ního generátoru, avšak až za vyrovnávací 

M nádrží, zato ve směru proudění kovu. V pří-
padě havarijního stavu pracuje havarijní za-
bezpečení tak, že opět dojde k protržení prů-
tržné membrá.iy, dále k uzavření uzávěrů 
potrubí tekutého kovu, k vypuštění vody z 

» parního generátoru, ald. 
Nevýhodou obou dříve popsaných zaříze-

ní k havarijnímu zabezpečení parního gene-
rátoru je, že ve vyrovnávací nádrži je velký 
objem tekutého kovu, jehož reakce s proni-
kající vodou či vodní parou není již v po-
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inému krátku do bií po vzniku průniku v íl bo Í: 
vyloučoná, ba naopak, v případě, že jdo o 
valké průniky. Havarijní slnv so tudíž můžu 
rychle rozšířit z parního generátoru 1 do vy-
rovnávací nádrže. 5 

Duluí ziu'nnó pľovodoní havarijního zabez-
pečení parního generátoru jo založeno na 
ľunkel průtržné membrány a uztivuru potru-
bí současné. Jodna noho víco průlržuýeh 
membrán uzavírá odlohčovací potrubí přímo 10 
napojené na parní generátor na jedné stra-
nS íi na havarijní nádrže na s t ranč druhé. 
Uzáver potrubí jo umístěn na vstupním, po-
případě í na výstupním potrubí tekutého ko-
vu. V případě průniku vocly čl vodní páry clo „ 
tekutého kovu, např. tekutého sodíku, tj. v 
případě havarijního stavu, se uzavírají uzá-
věry potrubí, přičemž se též protrhnou prů-
tržné membrány. Tak je oddělen pracovní 
okruh od parního generátoru, který je tla- J0 
kovo odlehčen otevřeným odlehčovacím po-
trubím. Nevýhodou tohoto řešení je nebez-
pečí přetížení uzávěru potrubí, zejména Les-
nici části, např. vlnovce, a dále odlehčení, 
Ij. napojení odlehčovacího potrubí, je ob- 25 
vykle značně vzdálené od uzávěru potrubí. 

Uvedené nedostatky řeší zařízení k hava-
rijnímu zabezpečení parního generátoru vy-
tápěného tekutým kovem, zejména sodíkem, 
podle vynálezu. Podstata vynálezu záleží v 38 
tom, že na vstupním potrubí tekutého kovu 
do parního generátoru a na výstupním po-
trubí tekutého kovu z parního generátoru, ke 
kterému je připojena alespoň jedna vyrov-
návací nádrž, je umístěno alespoň jedno troj- •» 
cestné uzavírací zařízení, jehož jedno hrdlo 
je připojeno ke vstupnímu potrubí tekutého 
kovu, druhé hrdlo je připojeno k výstupnímu 
potrubí tekutého kovu a na třetí hrdlo je 
přes alespoň jednu průtržnou membránu na- " 
pojena odlehčovací potrubí, s výhodou opa-
třené snímačem druhu prostředí a zabezpe-
čovacím uzávěrem, dále zaústěné do alespoň 
jedné havarijní nádrže. Havarijní zabezpeče-
ní podle vynálezu pracuje tak, že v havarij- 43 

ním stavu se uzavírají potrubí s tekutým ko-
vem trojcestným uzavíracím zařízením, pří-
padně uzávěrem potrubí, přičemž současně 
dojde k protržení membrány a k okamžitému 
a přímému propojení parního generátoru s 
havarijními nádobami. 

Je-li vyrovnávací nádrž umístěna na opač-
né straně od uzávěru potrubí nebo od troj-
cestného uzavíracího zařízení než parní ge- M 
nerátor, nemůže se akumulovaný tekutý kov 
v ní podílet na havarijním stavu parního ge-
nerátoru. Během odlehčování parního gene-
rátoru při havarijním stavu je výhodné do 
předtápěného odlehčovacího potrubí začle- 65 
nit snímač druhu prostředí v odlehčovacím 
potrubí a zabezpečovací uzávěr. Snímač dru-
hu prostředí v odlehčovacím potrubí nepří-
mo sleduje charakter odlehčení parního ge-
nerátoru, zaznamenává charakter proudění «o 

a druli látky ucházející se v odlohčovauím 
potrubí jak v nominálním stavu parního ge-
nerátoru, tak i v havarijním stavu. Zabezpe-
čovací uzávěr umístěný na odlehčovacím po-
trubí může Jednak zamezit vytečení tekutého 
kovu z parního generátoru do havarijních 
nádrží v případě neočekávaného protržení 
průtržné membrány, jednak ukončit procus 
odlehčení parního generátoru v havarijním 
stavu. 

Příklad provedení vynálezu je znázorněn 
na připojených výkresech, kde obr. 1 před-
stavuje schéma zařízení podle vynálezu s 
trojcestným uzavíracím zařízením na vstup-
ním potrubí tekutého kovu i na výstupním 
potrubí tekutého kovu, obr. 2 znázorňuje 
schému zařízení podle vynálezu s trojcest-
ným uzavíracím zařízením na výstupním po-
trubí tekutého kovu a s uzávěrem potrubí 
na vstupním potrubí tekutého kovu do par-
ního generátoru, a obr. 3 pak představuje 
schéma odlehčovacího potrubí napojeného 
přes průtržnou membránu buď přímo na par-
ní generátor nebo na trojcestné uzavírací za-
řízení. 

U havarijního zabezpečení parního gene-
rátoru 1, je na vstupním potrubí 2 tekutého 
kovu umístěno trojcestné uzavírací zařízení 
6, které je současně odlehčovacím potrubím 
G, na němž je průtržná membrána 7, spojeno 
s alespoň jednou havarijní nádrží 11. S vý-
hodou je vyrovnávací nádrž 4 oddělena od 
parního generátoru 1 trojcestným uzavíra-
cím zařízením 6. Variantní havarijní zabez-
pečení parního generátoru 1, má na vstup-
ním potrubí 2 uzávěr potrubí 12 a na výstup-
ním potrubí 3 trojcestné uzavírací zařízení 6 
oddělující v havarijním stavu parní generá-
tor 1 od vyrovnávací nádrže 4, která je dále 
napojena na okruh s tekutým kovem potru-
bím S. Potrubím 13 se přivádí tekutý z okru-
hu s tekutým kovem do parního generátoru 
1. Na trojcestné uzavírací zařízení 6 je přes 
průtržnou membránu 7 napojeno odlehčova-
cí potrubí 8, které však lze napojit též pří-
mo na parní generátor 1. Na odlehčovacím 
potrubí 8 je umístěn snímač druhu prostředí 
9 v odlehčovacím potrubí 8 a zabezpečovací 
uzávěr 10. Odlehčovací potrubí 8 je napojeno 
dále na alespoň jednu havarijní nádrž 11.-

V případě havarijního stavu parního gene-
rátoru 1 uzavírají trojcestná uzavírací zaří-
zení B vstupní potrubí 13 a výstupní potrubí 
5, nebo alternativně uzavírají tato potrubí u-
závěry potrubí 12, protrhnou se průtržně 
membrány 7 a parní generátor 1 je odlehčo-
vacím potrubím 8 a tudíž propojen s ales-
poň jednou havarijní nádrží 11. Protržení 
membrány, případně průběh odlehčování sle-
duje snímač druhu prostředí 9. Zabezpečova-
cí uzávěr 10 uzavírá odlehčovací potrubí 8 
po odlehčení parního generátoru 1 nebo v 
nehavarijních stavech, např. při nežádoucím 
protržení průtržné membrány 7. 
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P R E D M E T V Y N A L E Z U 

1. Zařízení k havarijními' zabezpečení par-
ního generátoru vytápěného tekutým kovem, 
zejména sodíkem, vyznačující se tím, že na 
vstupním potrubí (2] tekutého kovu do par-
ního generátoru (1) a na výstupním potrubí 
[3] tekutého kovu z parního generátoru ( l j , 
ke kterému je připojena alespoň jedna vy-
rovnávací nádrž (4), je umístěno alespoň 
jedno trojcestné uzavírací zařízení [B], jehož 
jedno hrdlo je připojeno ke vstupnímu po-
trubí [2j tekutého kovu, druhé hrdlo je při-
pojeno k výstupnímu potrubí (3) tekutého 
kovu a na trotí hrdlo je přes alespoň jednu 
průtržnou membránu [7] napojeno odlehčo-
vací potrubí (8), opatřené snímačem druhu 

prostředí (9) a zabezpečovacím uzávěrem 
[10], dále zaústěné do alespoň jedné hava-
rijní nádrže (11). 

2. Zařízení k havarijnímu zabezpečení po-
5 dle bodu 1, vyznačující se tím, že na vstup-

ním potrubí (2) tekutého kovu, anebo na 
vstupním potrubí (3) tekutého kovu je je-
den uzávěr potrubí (12), např. vlnovcový 
ventil. 

10 3. Zařízení k havarijnímu zabezpečení po-
dle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že vyrov-
návací nádrž (4) je připojena na opačné 
straně od uzávěru potrubí (12) nebo od po-
jistného uzavíracího zařízení (6), než je par-

15 ní generátor (1). 

3 listy výkresů 

Ssvtroiraf la , n. p., lévod 7, Mos! 
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